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§ 72
Val av justerare
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Utse Karl Gustaf Carlzon (S) att tillsammans med ordförande Per
Johansson, §§ 72-73 samt 75-84, och Christina Johansson, § 74, justera
protokollet.

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 73
Fastställande av dagordning
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Fastställa dagordning i enlighet med förslag.
Beskrivning av ärendet
Dagordningen fastställs i enlighet med det förslag som återges i kallelsen.
Underlag för beslut
Kallelse, 2018-09-13

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 74
Information 2018, KFN 2018/3
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Lägga informationen till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Förvaltningsledning
 Rekrytering kulturchef
 Fristadskonstnär
 Uppdrag, redovisning av plan för simundervisning. Motion om
att alla barn från 5 år ska ges möjlighet att delta i simskola
 Avsiktsförklaring Albatross Teaterakademi, 2018-09-07
Bilaga
 Samverkansprotokoll, 2018-09-11
Bilaga
 Organisationsförändring
Kulturavdelningen
 Nationell biblioteksstrategi
Fritidsavdelningen
Ungdomsavdelningen (inkl. Falkhallen, föreningsbidrag, integration)
 Demokratiprojekt
 Grannskapsprojekt
 Information föreningsstöd
Bilaga
 Protokollsutdrag Integrationsberedningen § 28,
Statligt stöd för integration - Fördelning av kvarstående
integrationsmedel
Bilaga
Inkomna protokollsutdrag till nämnden
Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen/Kommunstyrelsens
arbetsutskott
 KSAU § 267, Förstudie av investeringsprojekt lokaler till
park- och kustenheterna

Bilaga

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 75
Delårsrapport T2, KFN 2018/118
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Godkänna delårsrapporten för 2018.
Beskrivning av ärendet
Delårsrapporten innefattar nämndens måluppfyllelse, kvalitet kopplat till de
kritiska kvalitetsfaktorerna, de uppdrag som getts i budget,
medarbetarområdet samt ekonomiskt utfall och prognos.
Måluppfyllelsen för utvecklingsmålet ”Tillgängligheten till nämndens
verksamheter ska öka” bedöms som god, flera insatser har genomförts
hittills under året, framförallt inom marknadsföring och integration.
Kvaliteten kopplat till de kritiska kvalitetsfaktorerna ”God ekonomisk
hushållning”, ”Kommunen som arbetsplats” och ”Upplevelse” bedöms som
bra. För faktor ”Tillgänglighet” syftar utvecklingsmålet till att öka
kvaliteten.
I budget 2018 har tre uppdragit givits till nämnden; ”Skötsel av allmänna
ytor”, ”Genomlysning av intäkter” och ”Utfasning av fossildrivna fordon”.
Uppdraget ”Genomlysning av intäkter” är redovisat, de andra återstår att
rapporteras till kommunstyrelsen under hösten.
Brist på utbildad personal har inneburit svårigheter vid rekrytering. Även
konkurrens har påverkat. Insatser för att förbättra arbetsmiljön pågår
specifikt gällande ensamarbete och hot- och våldssituationer. Sjukfrånvaron
indikerar inte bakomliggande orsaker som är arbetsrelaterade.
Nämnden lämnar en negativ helårsprognos motsvarande -1 800 tkr men
prognosen har förbättrats sedan tidigare redovisad uppföljning.
Periodutfallet på +1 009 tkr förklaras främst av vakanser och
budgetperiodiseringar som inte överensstämmer med faktiska utfall.
Motivering av beslut
Delårsrapporten beskriver översiktligt utveckling och kvalitet av nämndens
verksamhet och resultat sedan föregående period.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte nämndens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-09-05
Delårsrapport 2018

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 76
Beslutsattest, kultur- och fritidsnämnden , KFN
2018/117
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Utse besluts- och mottagningsattestanter enligt förteckning.
Beskrivning av ärendet
Kommunens nämnder ansvarar för att riktlinje för attestering följs. Varje
nämnd utser besluts- och mottagningsattestanter samt ersättare för dessa och
ansvarar för att upprätthålla aktuella förteckningar över utsedda attestanter.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte nämndens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-09-05
Förteckning, Besluts- och mottagningsattest, kultur- och fritidsnämnden
2018-09-13
Riktlinje för attestering 2017-09-12

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 77
Uppdrag i budget 2018 - Skötsel av allmänna ytor, KFN
2018/29
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Redovisa att kommunfullmäktiges uppdrag att tillsammans med tekniska
nämnden utreda hur skötsel av allmänna områden kan ske till lägre
kostnad och mer kostnadseffektivt inte har genomförts då
kommunfullmäktige i ett senare beslut om organisationsförändring själv
har löst uppdraget.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige gav 2017-11-28 tekniska nämnden i uppdrag att
tillsammans med kultur- och fritidsnämnden utreda hur skötsel av allmänna
områden kan ske till lägre kostnad och mer kostnadseffektivt.
I mars 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om ny politisk organisation i
vilket en central del var att sammanföra ansvaret för de så kallade gråa och
gröna ytorna i en organisation i syfte att skapa förutsättningar för en effektiv
hantering och skötsel av offentliga ytor.
Då det senare beslutet har till syfte att lösa det uppdrag som tekniska
nämnden och kultur- och fritidsnämnden tidigare tilldelades anser kulturoch fritidsnämnden att kommunfullmäktige bör avsluta det uppdrag man
2017 gav till tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden så att inga
parallella processer drivs inom samma område.
Motivering av beslut
Kommunfullmäktige fattade 2018-03-27 beslut om en ny politisk
organisation från 2019-01-01. En central del i beslutet om ny politisk
organisation är inrättande av kultur- fritids- och tekniknämnd till vilken
nuvarande kultur- och fritidsnämndens samlade ansvar och tekniska
nämndens samlade ansvar, förutom hamnfrågor och GIS- och
kartverksamhet, överförs.
Bakom kommunfullmäktiges beslut ligger förslaget från Beredningen för
översyn av den politiska organisationen och interkommunala samarbeten. I
förslaget skriver beredningen att gränsdragningen mellan tekniska nämnden
och kultur- och fritidsnämnden i ansvarsfrågor varit oklar, vilket försvårat
förutsättningarna för en effektiv hantering av skötsel av offentliga ytor.
Beredningen föreslog därför att skapa ett sammanhållet ansvarsområde för
offentliga ytor och anläggningar.
Efter kontakter och avstämningar avseende uppdraget, på tjänstemannanivå,
nämnderna emellan har det tydliggjorts att båda nämnderna anser att
kommunfullmäktige genom sitt beslut om ny politisk organisation har gjort
uppdraget från november 2017 obsolet.

Utdragsbestyrkande

1 (2)
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Kultur- och fritidsnämndens har mot ovanstående uppfattningen att detta
uppdrag i budget har ersatts av kommunfullmäktiges senare beslut och att
införa en kultur- fritids- och tekniknämnd och ge kommunchefen i uppdrag
att vidta eventuella förvaltningsorganisatoriska åtgärder.
Ekonomi
Förslaget till beslut påverkar inte kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-09-12
Uppdrag i budget 2018 – Skötsel av allmänna ytor
Protokollsutdrag KFN § 26 – Skötsel av allmänna ytor

Utdragsbestyrkande

2 (2)
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§ 78
Uppdrag i budget 2018 - Utfasning av fossildrivna
fordon, KFN 2018/34
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Överlämna redovisningen enligt uppdragsbeskrivningen till
kommunfullmäktige.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har uppdragit åt samtliga nämnder, bolag och samägda
organisationer att de ska redovisa arbetet med att fasa ut fossildrivna fordon.
Redovisningen ska omfatta hur arbetet går med att fasa ut fossildrivna
fordon. Uppdraget har sin grund i att ett av de önskvärda resultaten för
utvecklingsmålet ”Den ekologiska hållbarheten ska öka” är att andelen
fossilfria fordon i kommunen ska öka.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte nämndens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-09-11
Redovisning, Utfasning av fossildrivna fordon, 2018-09-13

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 79
Utvärdering av badsäsong 2018, KFN 2018/116
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Lägga utvärdering av badsäsong 2018 till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden genomför, varje höst, en utvärdering av den
gångna badsäsongen. Utvärderingen är kopplad till kommunens strandplan
som anger Falkenbergs kommuns inställning till och ambitionsnivå för drift
och skötsel av de stränder som kommunen är ansvarig för. Vissa förbud
avseende badstränderna regleras i Lokala ordningsföreskrifter för
Falkenbergs kommun.
Motivering av beslut
Som underlag för utvärderingen ingår erfarenheterna från sommaren från
förvaltningens personal, nämndens ledamöter och ersättare samt
medborgarförslag, felanmälansrapportering och synpunkter/diskussioner i
det allmänna flödet.
Utvärderingen kan leda till konkreta beslut om åtgärder inför eller under
kommande badsäsong. Men vanligast är att om det framkommer mer
substantiella synpunkter under utvärderingen så överlämnas de till
förvaltningen att beakta inom ramen för uppdraget balanserat mot budget.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte nämndens ekonomi.
Eventuella förslag som i ett senare skede av den pågående utredningen
Badliv tas upp som förslag kan komma att innebära nya kostnader eller
förslag om nya kostnader för Falkenbergs kommuns skötsel av bad och
badstränder.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-09-05
Tjänsteskrivelse, Utvärdering av badsäsong 2018, 2018-09-12

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 80
Motion, Förbjud rökning på badstränder i Falkenbergs
kommun, KFN 2018/104
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka
kommunfullmäktige besluta
1. Ställa sig positiv till motionen.
2. Att i Lokala ordningsförskrifter för Falkenbergs kommun införa ett
allmänt rökförbud på de badstränder och badplatser, såväl badvatten som
intilliggande sanddyner, som anges i bilaga, samt på utomhusbadet i
Vessigebro under tiden 15 maj-15 september.
Beskrivning av ärendet
Per Sjövall (V) och Mikael Hallberg (V) föreslår i motion inkommen 201805-29 att rökning på badstränderna i Falkenbergs kommun ska förbjudas.
Kommunen har med stöd av § 1 förordningen (1993:1632) med
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala
föreskrifter enligt ordningslagen (SFS 1993:1617) möjlighet att till exempel
införa förbud. I nuvarande lokala ordningsföreskrifter för Falkenbergs
kommun stadgas i § 18 att hund inte får medföras eller vistas på de
badstränder och badplatser med intilliggande sanddyner, som angivits i
bilaga 3, under tiden 15 maj-15 september med undantag för i särskilt
skyltade hundbadzoner, och i § 19 att ridning eller medförande av häst
under tiden 15 maj-15 september är förbjudet på de badstränder och
badplatser, som angivits i bilaga 4.
Enligt uppgifter i Aftonbladet 2018-05-25 har Karlshamns och Olofströms
kommun infört rökförbud på de kommunala badplatserna. I artikeln
bekräftar kommunchefen i Olofström att ett sådant förbud har införts. Detta
förbud kan dock inte återfinnas i de lokala ordningsföreskrifter som dessa
kommuner publicerar på sina respektive hemsidor.
Huruvida gällande lag och förordning medger att kommunen har rätt att
genom sina lokala ordningsföreskrifter införa rökförbud på de badstränder,
havsbad och insjöbad, som kommunen är ansvarig för bör före beslut
utredas av juridisk expertis.
Efterlevnaden av de förbud avseende hund och häst som finns i nuvarande
lokala ordningsföreskrifter är till stor del god. Dock är det kultur- och
fritidsnämndens uppfattning, baserad på förvaltningens erfarenheter i
verksamheten, att allt fler personer bryter mot förbuden.
Även att det i lokala ordningsföreskrifter för Falkenbergs kommun stadgas i
§ 26 att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot paragraferna
om förbud mot hund, ridning och häst döms till penningböter enligt 3 kap. §
22 andra stycket ordningslagen, så utfärdas inte penningböter. Detta beror

Utdragsbestyrkande

1 (3)
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på att det inte finns någon rättsvårdande myndighet, till exempel polis, som
prioriterar denna typ av brott. Kommunen har inte själv inom sin
organisation någon personal, till exempel parkeringsvakter, som har till
uppgift att på plats ansvara för efterlevnad av de lokala
ordningsföreskrifterna och som med rätt kan utfärda penningböter i syfte att
beivra överträdelser.
I det fall kommunen inför rökförbud på de av kommunen skötta
badstränderna är det viktigt att från början vara tydlig med att detta är ett
förbud som bygger på ett signalvärde och att efterlevnaden kommer att bero
på hur badgästerna själva väljer att förhålla sig till förbudet.
Motionärerna lyfter i sin motion fram




Att stränderna är platser där både vuxna och barn vistas på samtidigt
och att fimpar ofta sticks ned i sanden. Fysiskt innebär det att det
föreligger risk för att barn kan stoppa den giftiga fimpen i munnen
och utsättas för fara.
Att många mår dåligt av tobaksrök och att vissa är allergiska mot
tobaksrök.

Det är framför allt med tanke på barnen som motionärerna föreslår
rökförbud på badstränderna i Falkenbergs kommun.
Kultur- och fritidsnämnden inkluderar i sitt förslag till beslut att rökning ska
förbjudas även det av förvaltningen drivna utomhusbadet i Vessigebro.
Motivering av beslut
Kultur- och fritidsnämnden tycker att ett rökförbud på de kommunalt skötta
badstränderna, havs- och insjöbad samt Vessigebro utomhusbad i grunden
är bra. I synnerhet sett ur barn- och hälsoperspektiv då detta är platser som
ska vara tillgängliga för alla och att de under soliga och varma dagar har
många gäster på en begränsad yta.
Nämnden tillstyrker därför införande av rökförbud på kommunens
badstränder med tilläggen av badvatten och intilliggande sanddyner.
Utifrån redogörelsen under Beskrivning av ärendet ovan vill nämnden vara
tydlig med att, om ett rökförbud kan införas, så handlar det om att skapa ett
signalvärde där efterlevnaden avgörs av badgästerna själva, personligen och
vardagliga mellanmänskliga relationer.
I samband med att kommunstyrelsen bereder beslutsförslag till
kommunfullmäktige bör juridisk expertis säkerställa att det utifrån gällande
lag är möjligt för kommunen att införa rökförbud. Om rökförbud införs på
de kommunala badstränderna och på utomhusbadet i Vessigebro bör detta
förbud regleras genom att det införs i Lokala ordningsföreskrifter för
Falkenbergs kommun
Ekonomi
Förslaget till beslut påverkar inte kommunens ekonomi.

Utdragsbestyrkande

2 (3)
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Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-09-13
Motion, Förbjud rökning på badstränder i Falkenbergs kommun, 2018-0529

Utdragsbestyrkande

3 (3)
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§ 81
Ansökan om särskilt stöd till bevattning, FORF, KFN
2018/115
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Bevilja Falkenbergsortens ryttarförening ett särskilt stöd för installation
av automatiskt bevattningssystem i stora ridhuset.
Beskrivning av ärendet
Falkenbergsortens ryttarförening ber genom en skrivelse till kultur- och
fritidsnämnden om ett särskilt stöd på 160 tkr som avser ett automatiskt
bevattningssystem i stora ridhuset.
Motivering av beslut
Föreningen tilldelades i våras ett bidrag från Framtidsbanken om 300 tkr för
byte av ridunderlag i stora inomhusmanegen. Stödet räckte till byte av
underlag, men det krävs bevattning för att ge underlaget god funktion och
livslängd. Automatisk bevattning ger en bra arbetsmiljö för föreningens
anställda, elever och för hästarna för en lång tid framöver. Det nya
underlaget är på plats sedan augusti och därför är det automatiska
bevattningssystemet av stor angelägenhet.
Föreningen har bifogat en offert på totalt 130 tkr. Om det visar sig att
vattentrycket inte är tillräckligt högt behöver en tryckhöjningspump
monteras för att nå rätt arbetstryck. Enligt offerten är kostnaden för denna
5,8 tkr inklusive montering. Offerten anger att föreningen ska stå för saxlift
som kan framföras utan hinder eller fastkörning både i sänkt och upplyft
läge.
Ekonomi
Kultur- och fritidsnämndens bidragsbudget belastas med 160 tkr. Summan
ryms inom investeringsbidragsramen då det finns beviljade medel som inte
nyttjats fullt ut.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-09-05
Ansökan om särskilt stöd, Falkenbergsortens ryttarförening, 2018-09-05
Offert automatisk bevattning till ridhus, Falkenbergsortens Ryttarförening,
2018-07-06

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 82
Tilläggsäskande investering Vallarna, KFN 2018/127
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Överlämna tilläggsäskande med 2 000 tkr för att färdigställa
investeringen friluftsteatern Vallarna, till budgetberedningen för vidare
behandling.
Beskrivning av ärendet
Investeringsbudgeten är uppdelad i tre delprojekt; toalettbyggnad 1 500 tkr,
renovering av gradänger och sittplatser 2 100 tkr och renovering och
utökning av loger 500 tkr. Totalbudget 4 100 tkr 2017-2019.
Budget för den totala investeringen finns hos KFN, men bygg- och
projektenheten har fått uppdraget att ansvara för genomförandet av
toalettbyggnationen för 1 500 tkr.
Kultur- och fritidsförvaltningen gjorde efter dialog med
Samhällsbyggnadsavdelningen, bygg och projekt en beställning på ny
toalettbyggnad för en maxkostnad på 1 500 tkr. Beställningen gjordes efter
att bygg och projekt återkopplat att 1 500 tkr var en total kostnad man
beräknat och accepterade. Under 2017 färdigställdes denna med en kostnad
på 3 500 tkr.
Kultur- och fritidsförvaltningen har under byggperioden inte fått någon
information, larmsignaler eller liknande om att budgeten inte skulle hålla.
Så fort kultur- och fritidsförvaltningen självmant började ana oråd avseende
kostnaderna ställde förvaltningen upprepade frågor till bygg och projekt.
Förvaltningen fick inga konkreta svar på sina frågor. Återkopplingen från
bygg och projekt kom långt senare när kostnaderna sen länge var fakta.
Kultur- och fritidsförvaltningens uppfattning är att ansvaret för överdraget
på 2 000 tkr helt ligger hos SBA, bygg och projekt. Det är kultur- och
fritidsförvaltningens uppfattning att bygg och projekt i möte med kulturoch fritidsförvaltningen har bekräftat att ansvaret helt ligger hos dem som
ansvarig utförare.
Motivering av beslut
Investeringen på Vallarna delfinansieras via avtal med 2Entertain med 200
tkr årligen i 10 år, vilket förutsätter att investeringen färdigställs. Avbryts
projektet belastas kommunen med drygt 2 000 tkr mer än budgeterat, på
grund av utebliven finansiering, för enbart toalettbyggnaden. Till det kan
juridiska konsekvenser uppstå med tanke på avtalsbrott. Ytterligare
konsekvenser, om 2Entertain väljer en annan spelplats.
Ekonomi
Kommunens totala budget för investeringar belastas med ytterligare 2 000
tkr för att färdigställa investeringen på friluftsteatern Vallarna.
Utdragsbestyrkande
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Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-09-11
Skrivelse avseende budgetavvikelse för projektet Vallarna toaletter,
Samhällsbyggnadsavdelningen, 2018-09-14

Utdragsbestyrkande

2 (2)

18

Falkenbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden 2018-09-18

§ 83
Ny investering Ätrans bibliotek, KFN 2018/128
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Äska, för drift 2019, 100 tkr för flyttkostnad böcker från nuvarande
bibliotek till kommande bibliotek i fastigheten Esered 1:156, Ätran.
Engångskostnad som utgår 2020.
2. Äska, för drift 2019, faktisk kostnad för ökad hyra (i beslutsförslag
beräknad till 120 tkr)
3. Äska, för investering 2019, 700 tkr för inventarier, lås och larm till
kommande bibliotek i fastigheten Esered 1:156, Ätran
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2018-05-22 efter samtal med
kommunstyrelseförvaltningen:
1. Beställa iordningsställande av nytt filialbibliotek i Falkenbergs
Sparbanks gamla lokaler i Ätran, för att bereda barn- och
utbildningsnämnden ytterligare skollokaler och skapa en basverksamhet
i servicepunkt Ätran förutsatt att Falkenbergs kommun blir ägare och
hyresvärd.
2. Informera kommunstyrelsen att kultur- och fritidsnämndens beställning
gäller under förutsättning att nämnden tillförs medel för flytt och
inredning samt för mellanskillnaden mellan dagens hyra och hyran för
servicepunktens lokaler.
I kultur- och fritidsnämndens inlämnade budgetunderlag flaggar nämnden
för att ökade kostnader kommer att uppstå i samband med en eventuell flytt
av biblioteket i Ätran.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-11 att förvärva fastigheten Esered
1:156, före detta banklokalen i Ätran, och att biblioteket ska inrymmas i
byggnaden tillsammans med servicepunkt Ätran.
Då en eventuell flytt diskuterats under lång tid kunde biblioteket baserat på
redan gjorda arbeten med kort varsel kalkylera nya och ökande kostnader
för drift och investering för flytt av biblioteksverksamheten.
Kostnaden för flytt av bibliotekets böcker är baserad på offert från
professionellt och specialiserat flyttföretag. Att flytten sker av företag med
yrkeskunnig personal är enda lösningen för att flytten ska ske säkert och
inom avsatt tid.
Kostnaderna som avser investering inrymmer lås- och larmsystem för
biblioteket samt för servicepunkt Ätran avseende de delar av lokalen som är
gemensamma.
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Kultur- och fritidsnämnden informerade genom sitt beslut 2018-05-22
kommunstyrelsen om att flytt av biblioteket i Ätran gäller under
förutsättning att nämnden tillförs medel för flytt och inredning samt för
mellanskillnaden mellan dagens hyra och hyran för de kommande
bibliotekslokalerna i Ätran.
Motivering av beslut
I anslutning till att kommunstyrelsen beslutat att förvärva fastigheten Esered
1:156 för att inrymma Ätrans bibliotek i lokalen fick kultur- och
fritidsnämnden i uppdrag av kommunstyrelseförvaltningen att inkomma
med konkreta tilläggsäskanden till budgetberedningen som anger
kostnaderna för flytt och inventarier.
Genom att biblioteket flyttas till andra lokaler får skolan i Ätran möjlighet
att utöka sina lokaler med ytterligare klass- och grupprum.
Ekonomi
Förslaget till beslut påverkar kommunens ekonomi i enlighet med de i
kultur- och fritidsnämndens beslut äskade beloppen.
Totalt ökar driftskostnaden permanent motsvarande skillnaden mellan
dagens hyra och den kommande högre hyran.
Totalt ökar driftskostnaden tillfälligt, 2019, med 100 tkr.
Totalt tillkommer en investeringskostnad 2019 på 700 tkr.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-09-12
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§ 84
Anmälan av delegationsbeslut, KFN 2018/15
Beslut
Kultur- och fritidsförvaltningen beslutar
1. Godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut för perioden.
Beskrivning av ärendet
Beslut fattade enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning,
fastställd 2018-03-20 dnr 2018/38, har sammanställts för kultur- och
fritidsnämndens kännedom.
Beslutsdatum
2018-08-17 –
2018-09-10
2018-08-28

Beslut
Beslut om anställning

Delegat

Delegationsordning
2.1

Hyresavtal

9.1

2018-08-29

Avtal om kommunalt
driftsstöd
Lotteritillstånd

Verksamhetschef
Fritid
Verksamhetschef
Ungdom
Särskild
handläggare
Förvaltningschef

2018-09-04,
2018-09-12
2018-09-10

Personuppgiftsbiträdesavtal

9.1
13.1
9.1

Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-09-10
Redovisning anställningsärenden, augusti 2018 – september 2018
Hyresavtal, föreningsförråd i Falkenbergs Idrottshall, IS Orion, 2018-08-28
Avtal om kommunalt driftsstöd till Älvsereds idrottshallsförening, 2018-0829
Lotteritillstånd, Ullareds IK, 2018-09-04
Lotteritillstånd, Hermanstorps Kör & Ridklubb, 2018-09-12
Personuppgiftbiträdesavtal, Axiell Media AB, 2018-09-10
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